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 קניוק. יורם של ובתרגומו סימון ניל מאת
אוליבר תפאורה: צ׳ילטון. נולה הבימוי:

 המבקרים בפי הנקרא מחזה הוא ממית)
 שבו מחזה כלומר: מיסחרי״. ״מחזה בשם

 הצלחתו את המבטיחים בידוריים אלמנטים
 האמנותית לאיכותו קשר כל ללא הקופתית,

 הדרמתיות, ולמשמעויותיו
תע ״מחזה הכינוי טעות. וזוהי יתכן
יותר. לו מתאים שייתי״
 תעשיית־הבידור של מובהק מוצר זהו

 ״מסחרי״ בין במינוח, ההבדל הברודוזית.
 של הטכנית באיכות נעוץ ו״תעשייתי״,

 לקהל למכור ניתן שבמיסחר בעוד המוצר.
 ניצול תוך — ולקוי פגום פנים מוצר גם

תע מוצר הרי — וביקוש קוניונקטורה
מב מוכרת, תווית־זיהוי עליו הנושא שייתי,

בע מסויימות טכניות תכונות לפחות טיח
 ביחפים למצוא ניתן אלה תכונות רמה. לות

בפארק.
וגדושת־ קלילה משפחתית קומדיה זוהי

 מוסר־ בה ואין הפתעות, בה אין חיים.
 ולסחוט לבדר לשעשע, מיועדת היא השכל.
ומנו בדוק במתכון זאת עושה והיא צחוק.

 טיפוסיות, קומיות סצינות על המבוסם סה,
 של ציוזת ועל ומתוחכם, חריף דו־שיח על

מקצועיים. שחקנים
 מזה הנשוי ניו־יורקי, זוג הם וקורי פול
 פרקליט הוא תאומי) (עודד פול שבוע.
 וקורי שלו, הקאריירה בראשית ועצור, צעיר
 נטיות בעלת בת־טובים היא דורון) (דינה

במוסכמות. מורדת בוהמיות,
 שוכרים, שהם הצרה דירת־הגג תוך אל

הראשו ההסתגלות בעיות את דוחסים הם
 על הראשונות ההתנגשויות את שלהם, ניות

 את לשדך הנסיון ואת עניינים־של־מה־בכך,
 מוזר לשכן י פלד) (צפורה קורי של אמה

ברלינסקי). (זאב ותמהוני
מ מוצר הצלחת כוכבים. כדי כוכב

 ביצוע השימוש: בטיב בעיקר תלויה זה עין
 לתפקידם הטיפוסים התאמת ושוטף, קולח
 תי־ הצליח אלה בכל ונקי. מקצועי וביום

כתי בכורתו בהופעת גודיק של אטרונו
קבע. של מיסחרי אטרון

כו על מבוססת שאינה הקבוצה, כוכב
 דמות מעצב הוא תאומי. עודד הוא כבים,

בלשו ״מעומלן״ מנומס, צעיר של משכנעת
 את ומחליף מגדרו היוצא אשתו, של נה

תעתועיה. התקפות בלחץ עורו
ומלא מאולצת תחילה נראית דורון דינה
 המחזה במרוצת אולם בתפקידה, כותית

 עליה אותה הדמות עם יותר מזדהה הוא
בעלי אותה גודשים הבמה על וחייה לגלם,

ונעורים. צות
 ותיקים שחקנים צמד הם ופלד ברלינסקי
 עליהם נתפרו כאילו שתפקידיהם ומקצועיים,

ב מצליח, העליז המרובע מידותיהם. לפי
 לצוות, להשתלב צ׳ילטון, נולה של ביומה

 תורם חברו, לדמות אחד כל מסייע שבו
 מן המכסימום להפקת הדרוש את בדיוק

המחזה.
 הוא חשוב. מחזה אינו בפארק יחפים

 הרציני.' התיאטרון להצלת הרבה יתרום לא
 הבמה להתפתחות חץ־כיוון מהווה הוא אבל

המיסחרי, הבידור אל הישראלית:

אנשים
ה שד הוכויות ד בו

אר מזכירת נצר, דבורה הכנסת חברת
 סיור השבוע ערכה עובדות, אמהות גון

 בתום ביפו. בן־גודיון פולה בבית לעתונאים
 העתו־ אחד על־ידי המארחת נשאלה הסיור
 סרים?״ בית בשם בית יקימו ״מתי נאים:

 מרים ״כשלחברה הכנסת: חברת תשובת
 פולה.״ לחברה כמו הזכויות אותן תהיינה

 המנגנון איש נצר, שרגא של המוראל >8
 בירידה, לאחרונה נמצא הכל־יכול, המפא״יי

ל לוי של החלטתו עקב כו ש  על להשתלט א
 השבוע, מיריביו. אותו ולטהר המפלגה מנגנון

 את לקבל לוד בנמל־התעופה נצר כשחיבר,
 פנה ברקת, ראובן המפלגה, מזכיר פני

 גם תסדר ״אולי בבקשה: עסקן־זוטר אליו
 נצר: השיב לחוצלארץ?״ אחת נסיעה לי

 לשכונת־ רק נסיעה לך לסדר • יכול ״אני
השפ לי יש בו היחידי המקום זה התקווה.

• עה.״ ח טבריה, עיריית ראש י ש ר, מ ח  צ
 בעירו. שנרקמה דתית מזימה השבוע סיכל
 את לשכנע הדתיים בידי עלה שלא לאחר

 ב־ הצגה על לוותר השניים בימת תיאטרון
 את לקנות אלה ניסו בעירם, ערב־שבת
לבעליו ל״י 300 הציעו בכסף, התיאטרון

 התערב, ראש־העיר ההופעה. על שיוותר כדי
 כה סכום בעד כי התיאטרון את שיכנע
 ההזמנות אלפי מכל 8 לוותר• בושה פעוט

ב שנשלחו משפחתיות בשמחות להשתתף
 ביתר הזמנה נופחה אם ספק האחרון, חודש
 ואלטר אידה על־ידי ששוגרה מזו גאווה

ידי את הזמינו הם מחולון. שוכמאכר
 בחגיגת זה חודש בסוף להשתתף דיהם

 גיבור הוא הלא יוסף, בנם של הבר־מיצווה
 ״איפה הקריאה את שטבעה פרשת־החטיפה,

 בהר־ היריות בשעת השבוע, 8 יוסלח?״
 הצייר בצלאל, מנהל נאלץ בירושלים, ציון
בזחילה להגיע ארצה, להשתטח חופני, דן

 לא במקום. הנמצאות בית־הספר לכיתות
תל דרישות של נלהב לתומך הסך לחינם
 דרשו, בה השבוע, שערכו בשביתה מידיו,

 לימוד לצרכי חדשים מיבנים בין־השאר,
• הר־ציון. על הנמצאים אלה במקום י
 הצליחה אף בבצלאל התלמידים שביתת
זה היה אחר. מיידי חלקי נצחון להשיג

כי ד ר מ ש  עיריית ראש איש-שלום, כ
לתל מילגות 30 להעניק החליט ירושלים׳

 התלמידים ביקשו שנים במשך המוסד. מידי
 השביתה. לפרוץ עד נענו, ולא כאלה מילגות
״כל בעיריה: בכיר פקיד זאת הסביר
 בדרישה. ראש־העיר הגה האחרונות השנים

 רק וזה כלל, עליו השפיעה לא השביתה
 את סיים הוא השבוע שדווקא מיקרה
חיובית.״ למסקנה והגיע בבקשה העיון

★ ★ ★
ד ע־דוי־דם חו ד

 ג׳ניה חזרו כאשר שבועות שלושה לפני
 מסיבוב כהן וליזה מוסייף נחמה ג׳ייקובס,
את ויצ״ו בחסות הדגימו שם באירופה,

 סיפרה בה כתבה התפרסמה ישראל, אופנת
 מוסייף, נחמה הדוגמניות, משלושת אחת
 משלוש ״אחת המסע: של הפיקנטי הסוד את

 מי אגלה לא בהריון. היתד, הדוגמניות
 אני כשלעצמי אני. לא בהחלט זאת היתר,.
שדוג בעובדה רב חן דווקא שהיה סבורה

 בנכר.״ ישראל את לייצג יצאה הרה מנית
 החן בעלת כי זאת, בכל הסתבר, השבוע

ראשון ביום 8 מוסייף. נחמה היתד, הרב

בפעולה* ובהן מוסייף ג׳ייקובם, דוגמניות
הפיקנטי? הסוד בעלת מי

א־דין״ ב״נאסר וזוהר מור טופול,
הבכורה? נדחתה מדוע

 הבימה שחקן את לראות היה אפשר השבוע
 באחד ערב באותו שהופיע שליט, נחום

 למיסטר בלוז של הראשיים התפקידים
 במשך ויושב אצבעותיו את כוסס צ׳ארלי,

 העתו־ לצאת מחכה בכסית, לבדו הלילה כל
 • במחזה. הופעתו על הביקורות ובהם נים

 הצגת- להיערך עמדה הקרוב חמישי ביוב)
 אך א־דין. נאסר אחר מהזה של הבכורה

 חודש. לעוד למבקרים ההצגה נדחתה לפתע
 בתפקיד שהופיע גאון, שיורם התברר
 ובמקומו ההצגה, את לעזוב נאלץ הראשי,

 ואילו ההצגה. במאי טופול, חיים יופיע
 אורי יופיע יתיר ניסן של במקומו
 את יחדיו יזמן הדחוף עירוי־הדם זוהר.
 פורקה מאז הראשונה בפעם וזוהר טופול
 אחרת, הצגת־בכורה 8 ירוק. בצל להקת

 מסיבת הצגת היא בארץ, תיערך לא שכנראה
 הטובים היחסים החרפת בגלל ההולדת, יום

 ה־ הבמאי שאח, ליאונרד בין ששררו
 לבין הנפילה, לאחר של דרום־אפריקאי

 שהתיאטרון אחרי זה היה מילוא. יוסף
ושניהל להצגה בחזרות כבר שהחל החיפאי,

בהוליבוד גולן גילה
שורקים! כשהם לא דיאטה?

 כי שמע בלונדון, הסוכנות עם משא־ומתן
 שאח. ליאונרד בידי נמצאות זכויות־ההפקה

לתי הזכויות את למסור הסכים לא שאח
 במאי בעצמו יהיה אם אלא החיפאי, אטרון
 המיקרו; ״זה מילוא: של תגובתו ההצגה.

 הזכויות את רוכש זר שנתין הראשון
ג׳נטלמן אמנם הוא שאח בארץ. להצגה

 בסדר. לא הוא אטית מבחינה אך אנגלי,
 שהוא לזה אותנו להכריח יכול לא הוא

ד יהיה שהבמאי שהוחלט בזמן יביים,  דו
ן.'  ראה אמריקאי צלם־עתונות $ לוי
ה את השבוע ל לן גי  בקוויק־באר יושבת גו

 שותה האמבורגר, בהנאה זוללת בהוליבוד,
 גלידה. של שלם גביע וגומרת קוקה־קולה

 תמונה), (ראה הטבעיים נתוניה על כשעינו
 להתחיל מתכוונת אינה אם אותה שאל

 מלכת סגנית התפלאה ״1,אני׳ בדיאטה.
 עוד כל ״לא ישראל, של לשעבר היופי

ברחוב.״ אחרי שורקים שגברים
★ ★ ★

איצ׳ה של נד*ו1ח
 לעצמה מצאה כסף להשגת מקורית דרך

ר העתונאית מ ר. ת ד בי  כשבועיים, לפני א
ש לתעלה נפלה דובנוב, ברחוב כשטיילה

 תמר והתלכלכה. המדרכה לאירך נכרתה
הטלפו למחלקת מכתב שלחה התעצלה, לא

 תמר קיבלה השבוע פיצויים. דרשה בו נים׳
 שנה לפני גם פיצויים. ל״י 300 של סכום

 לאחר דן, לחברת דומה תביעה תמר הגישה
 פתאומית מעצירה כתוצאה מכה שקיבלה

 של סכום אז גם קיבלה היא האוטובוס. של
ה עין־הוד, מוכתר 8 ל״י. 300 צ׳  אי

ט ד כ מ  לצורך מבנק הלוואה קיבל הצייר, מ
ההל את החזיר כשלא בעין־הוד. שיפוצים

 בהלצה הבנק מנהל על־ידי הוזהר וואה,
 אולם לחודש. פקודת־מעצר נגדו שתוצא
 בטחון, ליתר לפגישה, עימו לקח איצ׳ה

ץ, דן את מו א ־  למנהל הציע והלה כן
 חברים שלושים לך ״אביא נגדית: הצעה

אחד.״ יום ישב מהם אחד וכל איצ׳ה, של
★ ★ ★

ע פסוק• שבו ה
ה ממנהיגי סומיאלו, גאסטץ 8

 היהודים, החרב ״שכירי בקונגו: מורדים
 עתה הטובחים הם הנוצרי, ישו את שרצחו

בקונגו.״
 שר־החינוך: סגן ידלין, אשר 8׳

לש יוכל לאשכול בן־גוריון בין ״דואליזם
 ואשכול בשלטון יהיה כשביג׳י רק רור

היסטוריה.״ יכתוב
 ״הציונות בדבר: ריטוב ישראל 8
ה בידי השארתו מכדי רציני עניין היא

ציונים.״
תפקי על הממונה כךניסן, יוסף 8
 הסיסמה על במשרד־הבריאות, מיוחדים דים

 ״עם לגולה: הפנים עם האחרונה הציונית
המפלגתיים.״ חיינו של המכוערים הפנים
 של הראשי רבה כהן, יצחק הרב 8

הפנים ״עם סיסמה: אותה על אירלנד,
לתורה.״

גדעון הליבראלי עח־ד־הדין 8
 ״בתנאי הנ״ל: לסיסמה בתוספת האוזנר,

בישראל.״ שהלב
 לרב- שבחירתו דיין, דויד הרב 8

 המפד״ל: על־ידי הוכשלה בצפת ספרדי
 טיפול בריאתם מטבע מחייבים הדת ״ענייני
נקיות.״ בידיים

בראיון אכידן דויד המשורר 8
היא, יוצרת ״תקשורת־מילולית בהארץ:

פעי להתקיימותה, וכתנאי־יסוד טיבה מעצם
 ארוטו־ אופי בעלת ומתגרה, תוקפנית לות

חודרני.״ זכרי, סאמאנטי,

1428 הזה העולם20




